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Haarlem is een belangrijke winkelstad. Een onderdeel daarvan 
zijn de zogenaamde “Gouden Straatjes”. Natuurlijk is dat 
reclame, maar de straatjes zijn inderdaad leuk om door te 
wandelen en te shoppen. De Schagchelstraat is er één van. De 
naam Gouden Straatjes verwijst naar Haarlems Gouden Eeuw, 
begin 17de eeuw. Een tijd, waarin de handel floreerde en Haarlem 
één van de belangrijkste handelssteden van Holland was.  
De gouden straten en straatjes liggen 
verspreid rond de Grote Markt en je 
vindt er veelal zelfstandige en 
ambachtelijke winkels, zoals op dit 
adres Brandmeester’s. Sinds 2018 
zijn in alle zeven straatjes minimaal 
twee steentjes aangebracht om de 
bekendheid en herkenbaarheid daar-
van te vergroten. Een idee van 
architect Arjan Karssen, die ook tekende voor de nieuwe 
straatnaambordjes. 
 
De Schagchelstraat is vernoemd naar de rijke Haarlemse familie 
Van Schagen. Op nummer 29, de eerder genoemde Brand-
meester’s kun je sinds 2001 een cappuccino drinken in wat ooit 

de allereerste schermschool van Haarlem was. Dat was in de 19de eeuw toen de heer S. Vestdijk hier begon 
als schermmeester. Vestdijk……?? Inderdaad, de opa 
van de schrijver Simon Vestdijk. Hij deed in Haarlem 
waarschijnlijk goede zaken (toen nog met twee 
kazernes). Boven de entree is als herkenning een 
tableau aangebracht met de attributen voor het 
schermen: degens en een schermmasker. 
 
Naast het schermen is het gebouw met de twee grote 
zalen vele jaren ook gebruikt als dansschool of liever 
gezegd: als dansacademie van de gebroeders Martin & 
Zonen. Dit was een dansschool op stand waar de 
gebroeders jaarlijks prachtige bals organiseerden. Vele 

Haarlemmers hebben hier gedanst en zullen daaraan nog aan-
gename en romantische herinneringen bewaren. 
 
De zalen zijn tevens nog gebruikt door de in 1883 opgerichte 
Haarlemse gymnastiekvereniging BATO. Tot 1899 gaven de 
gebroeders Martin hier gym aan de leden van BATO. 
 
Vandaag de dag is het allemaal wat rustiger en vooral anders. 
Bij Brandmeester’s kun je nu bijvoorbeeld terecht voor een 
spiksplinternieuwe espressomachine of anders voor een  
lekkere americano of een kopje cappuccino. Bij de bonenbalie 
heb je keuze uit verschillende koffiesoorten. Alles op het 

gebied van koffie. 
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